
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.(1.3)V-4 

VEIKLOS PLANAS 

 

KOVO MĖNUO 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 

mokestis 

1 
5 
10 

22 
23 

13:00 
12:30 
11:00 

11:00 
11:00 

Ilgalaikė programa „Profesinio 

meistriškumo mokymai stiprinant 

ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį 
intelektą“. Supervizijos 

Asta Blandė -  

psichologė 

Klaipėdos 

Simono Dacho 

progimnazijos 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

5 13:00 

Ilgalaikės programos „Microsoft Office 
365 – programų paketas moderniam ir 
efektyviam mokyklos bendruomenės 

darbui“ IV modulis „Microsoft Office 
365 programų OneNote ir Forms 
pritaikomumas nuotoliniam ugdymui 

siekiant stebėti, analizuoti ir fiksuoti 

mokinių pažangą“ 

Osvaldas Valiukas –

informacinių 
technologijų mokytojas 

ekspertas 

Ingrida Šleinienė - 
matematikos mokytoja 

metodininkė 

Klaipėdos 
Martyno 
Mažvydo 

progimnazijos 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

17 
22 

14:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Sistemingas 
personalizuotas mokymas(is) siekiant 

dermės tarp mokinių standartizuotų 
akademinių pasiekimų ir asmeninės 
mokinio pažangos" I modulis 

„Mokymui(si) palankios ugdymo(si) 
strategijos“ I ir II dalys  

dr. Rasa Pocevičienė - 

Vadybos ir 
komunikacijos katedros 

vedėja, docentė 
Šiaulių valstybinė 

kolegija 

Palangos 

senosios 
gimnazijos 

mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
 



 

ATVIROS VEIKLOS 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

Kokia patirtimi 
dalijamasi (pvz.: 
ugdymo metodai, 

individualizavimas, 

diferencijavimas 
pamokoje ir pan.) 

17 9:30 
Atvira veikla–patyčių prevencinė 
paskaita „Gyvenkime draugiškai" 

Socialiniams 
pedagogams 

Palangos l/d „Pasaka“ 
Josana Viržintienė – 
socialinė pedagogė 

Patyčių prevencija 

29 10:00 
Atvira STEAM veikla „Spalvoti 
burbulai“ 

Klaipėdos 
universiteto 
Vaikystės 

pedagogikos 
studentams 

Palangos l/d „Pasaka, 
nuotoliniu būdu 

Silva Mažeikytė – 
priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė. 
Kristina Motiejauskaitė – 
priešmokyklinio ugdymo 
vyr. mokytoja 

STEAM ugdymo metodo 
taikymas 

31 10:00 
Atvira praktinė veikla „Linksmojo 
mėgintuvėlio istorija“ 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Dalyviams, 

prisiregistravusiems 
Semiplius, bus atsiųsta 

Zoom prisijungimo 
nuoroda 

Vanda Tarvydienė - 
ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Inga Galdikienė - 

vyresnioji ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja 

Geroji darbo patirtis, 

kuriant aplinką,  sudarant 
sąlygas visapusiškai vaiko 
raidai ir individualiems 
poreikiams tenkinti 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

18 14:00 
Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 
susirinkimas, tema „Aukštesniųjų gebėjimų 
mokinių ugdymas" 

Pradinio ugdymo 

mokytojams 
Nuotoliniu būdu Pirmininkė Kristina Jocienė 

 



 

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

4 
18 

25 

15:00 
Susitikimų ciklas tėvams „Dėmesingumo 

lydima tėvystė“ 

Vilma Kalninienė - 

psichologė 
Tėvams Nuotoliniu būdu 

 

PARODOS 

Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

8 - 
Autorinė virtuali paroda „Likimo angelas“, skirta 
Tarptautinei moters dienai 

www.jurgucioprogimnazija.lt 

ir Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazijos facebook 
paskyra 

Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja 
metodininkė 

10 - Virtuali paroda ,,Trispalvis žiedas Lietuvai“ www.baltijosmokykla.lt  Jūratė Leonavičienė - vyr. auklėtoja, mokytoja 

10-31 - 

Virtuali respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų - fotografijų paroda „Mano 
Lietuva“ 

www.palangosgintarelis.lt 

Ilona Matulevičiūtė - priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Marytė Mikėnienė - priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 

Regina Samavičienė -- priešmokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja 

19 - 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių 
kūrybinių darbų paroda „Dangaus sonata“ 

Palangos švietimo pagalbos 
tarnyba 

Danguolė Baravykienė – dailės mokytoja 
metodininkė 

30 - 
Virtuali kūrybinių darbų paroda „Įžymiausios Palangos 
dienos“ 

www.palangosnykstukas.lt 

Irma Matulė – direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 
Giedrė Norkūnienė – priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė 

 

http://www.jurgucioprogimnazija.lt/
http://www.baltijosmokykla.lt/
http://www.palangosgintarelis.lt/
http://www.palangosnykstukas.lt/


 

KITI RENGINIAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1-31 - 
Integruotas projektas „Nuo Vasario 16- osios iki Kovo 11 – 
osios“, skirtas tarptautinei Gimtosios kalbos dienai 

Nuotoliniu būdu Aistė Viskontė – lietuvių kalbos mokytoja 

5 9:00 Antikos kultūros olimpiados III etapas Nuotoliniu būdu 
Rima Mackevičienė - lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė 

8-12 - Integruoto ugdymo teminė savaitė, skirta Apšvietos epochai Nuotoliniu būdu 
Aušra Šeštokienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

10 9:00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados III turas Nuotoliniu būdu 

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė, 

Aušra Šeštokienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

11 - Dailyraščio konkursas „Gražiausi žodžiai Tėvynei“ 
Nuotoliniu būdu 
www.senojigimnazija.lt 

Nijolė Šakinienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

11 - 
Virtualus renginys šventinis koncertas-paroda „Sveikinimas 
Lietuvai“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai 

www.vainiuno.lt ir Palangos 
Stasio Vainiūno meno 
mokyklos Facebook‘o paskyra 

Loreta Žulkuvienė - muzikos mokytoja 
metodininkė 
Greta Kleinauskienė – muzikos mokytoja 

15-26 - 
Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas  

,,Pasakiška savaitė su STEAM“ 

Nuotoliniu būdu 

www.pasaka.eu  

Asta Navickienė – direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 
Dalia Latonienė – ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja, 
Auksė Laučienė – ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja 

22 - Meninio skaitymo konkurso regioninis etapas Nuotoliniu būdu 
Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos 
mokytoja ekspertė 

23 15:00 
Renginys „Kūrybinių idėjų apsuptyje“, skirtas Tarptautinei 
teatro dienai 

Nuotoliniu būdu 
Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja, 
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja 

metodininkė, 

http://www.senojigimnazija.lt/
http://www.vainiuno.lt/
http://www.pasaka.eu/


Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Birutė Gikarienė – šokio mokytoja ekspertė 

24 14:00 
Projekto „Mano delne – Lietuva“ pristatymas Palangos 
miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams  

Nuotoliniu būdu 
Dalyviams, prisiregistravusiems 
Semiplius, bus atsiųsta Zoom 
prisijungimo nuoroda 

Ilona Matulevičiūtė - priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 

Marytė Mikėnienė - priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Regina Samavičienė -- priešmokyklinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

27 12:00 
Renginys „Paminklas Teatrui“, skirtas Tarptautinei teatro 
dienai 

Nuotoliniu būdu 
Rimtautė Radzevičienė – teatro mokytoja 
metodininkė 

28 - 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių 
virtualus koncertas ir dailės darbų paroda „Su meile 

Palangai“, skirta Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečiui  

www.vainiuno.lt Greta Kleinauskienė – muzikos mokytoja, 
Gitana Dainiutė - dailės mokytoja 

30 10:00 

Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina virtualioje erdvėje 
“Palangos lobynai“ 

Nuotoliniu būdu 
Zoom platformoje 

Aušra Pališaitienė - priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Salomėja Dobromilskienė - priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 
Lina Urbanavičiūtė 

 

 

 

http://www.vainiuno.lt/

